
indsamler, arkiverer og udstiller effekter, 
der har tilhørt idrætsklubber og idrætsudøvere 
primært fra Aalborg Kommune.
Sifa Idrætshistorisk Samling er også interesse-
ret i materiale fra andre steder, hvis effekterne 
kan være med at at belyse idrættens udvikling 
– eksempelvis bøger, redskaber og beklædning.
Ligger du inde med materiale fra din klub, 
dit eget eller et familiemedlems idrætsliv, er 
samlingen interesseret i at modtage effekterne,
 og vi vil passe godt på dem.

Sifa Idrætshistorisk Samling startede i 1979 
efter Ungdomslegene i Aalborg dette år. De 
mange papirer og effekter fra legene samt 
modtagne gaver fra venskabsbyer skulle be-
vares til glæde for de kommende generationer. 
Tre af idrætslederne bag Ungdomslegenes 
afvikling – Irene Clemensen, Leo Møller og 
Knud Gadegaard – tog derfor initiativ til at 
starte Aalborg Idrætsarkiv.
Senere har arkivet på grund af sin meget store 
samling af effekter skiftet navn til Sifa Idræts-
historisk Samling.

Aalborg Idrætsarkivs initiativtagere og ledelse oktober 
1979. Fra venstre Leo Møller, Irene Clemensen og 
Knud Gadegaard.

Sifa Idrætshistorisk Samling har måske Dan-
marks største samling af karikaturtegninger, 
billeder, plakater, præmier, rekvisitter og 
beklædningsgenstande, eksempelvis flere OL-
dragter. Samlingen rummer bøger om idræt, 
herunder lokale idrætsfolks scrapbøger og 
idrætsforeningernes forhandlingsprotokoller.

Jørn Lund.
Et postkort med Jørn som han huskes af mange sports-
interesserede. Jørn, der er født i Astrup ved Arden, 
startede sin karriere som cykelrytter i Hobro. Efter 
juniortiden flyttede han i 1962 til Aalborg og 
blev medlem af Aalborg Cykle-Ring. 
Jørn blev 2’er ved VM 1969 og 3’er ved 
OL 1976. Begge medaljer vundet i holdløb. 
Jørn flyttede i 1971 til Esbjerg.

Ny Kærvej 1985.
Gamle AaB-drenge (fra venstre Poul 
Munk, Erik Petersen, Ernst Schøn 
og Svend Erik Nielsen) i ruinerne af deres 
gamle klubhus. Da Aalborg Boldspilklub 
af 1885 forlod anlægget på Ny Kærvej for 
at flytte til Hornevej i Aalborg Øst rykkede bl.a. 
B52 ind i en periode.

Karikaturtegning.
Den kendte idrætsleder gennem mange årtier William 
Larsen er også kendt for sine tegninger af fordums 
sportsfolk. På arkivet har vi en lang række 
af hans tegninger, og der er ikke mindre end 
70 år mellem et par af tegningerne. Her ser 
vi Williams tegning fra 1932 af Ole Rømer, 
Idrætsklubben Freja.

Arkitektonisk perle.
Aalborg Roklubs klubhus er tegnet af arki-
tekt Vilhelm Bøgh og daterer sig fra 1927.

Hyldet af 20.000 mennesker.
Bokserne Hans Nielsen og Søren Pedersens 
hjemkomst til Aalborg efter at have vundet 
henholdsvis guld og sølv ved de Olympiske 
Lege 1924 i Paris.
Hans Nielsens guldmedalje, den eneste af 
guld vundet af en aalborgenser, ses på det 
lille billede.



Harald Jensens Vej 3-5, 9000 Aalborg
Åbningstid: Onsdag kl. 13.00-16.00

Besøg udenfor åbningstiden kan aftales
idraetshistorisk.samling@gmail.com

Om samlingen. 
SIFA Idrætshistorisk Samling er en del af SIFA-
familien, og SIFA udpeger en arkivleder samt to 
personer med tilsynspligt, som tilsammen udgør 
styrelsen. Samlingen er medlem af lokalarkivsamme
nslutningen »SLA« og dermed forpligtet til at følge 
arkivlovens bestemmelser og regler for tilgænge-
lighed. Vi bruger den nyeste version af Arkibas til 
registrering. 

Hvem er vi?
Alle i samlingen arbejder frivilligt og du kan 
kontakte en af nedennævnte faste medarbejdere i 
samlingen, hvis du vil vide mere. 
Jens Kærvad Pedersen, 22 11 81 81 (arkivleder)
John Laden Jensen, 53 80 22 72 
Eller ringe til Sifa Idrætshistorisk Samling i 
åbningstiden på 98 16 64 99.

Søg i samlingen. 
På Arkiv.dk kan du søge på vores mange arkivalier ved 
at vælge Arkiv = »Idrætshistorisk Samling«, og så søge 
på fx personnavne eller klubnavne. 
Pr. 1. januar 2018 havde samlingen registreret 17.173 
billeder, 856 bøger, 841 genstande, 151 plakater, 
123 lydbånd, 83 tegninger og 52 film i Arkibas, samlet 
i 752 arkivfonde efter den forening eller privatperson, 
der har skabt arkivet. 
I efteråret 2017 blev Arkiv.dk indekseret til Google, 
og siden da har det været muligt at søge i samlingen 
direkte i Google. 

Følg os. 
Du kan følge samlingen på www.sportshistorie.dk eller 
blive medlem af vores offentlige facebook-gruppe 
»Aalborg Idrætshistoriske Samling«, som pt. har over 
850 medlemmer. 

Tre klubhuse.
Nibe Roklub, der er stiftet 1939, har gennem sine mange års 
eksistens slidt tre klubhuse op, og råder nu over tip-top moderne 
klubhusfaciliteter med omklædning / bad / toilet, køkken og 
opholdsstue, kombineret med ca. 60 kvm motionsrum, stort 
værksted  og ca. 300 kvm bådehal.

Populær golfspiller.
Karikaturtegningen af William Graham 
Lockey er udført at den kendte pen Henry.

Mindesten.
Det første, der møder samlingens gæster, 
er den store mindesten for etableringen af 
Aalborg Stadion i genforeningsåret 1920. 
Stenen har stået halvvejs i skjul på vejen 
ned mod stadion. I dag står den i for-
haven Harald Jensens Vej 3-5. 

Idrætshistorisk Samling.
Billedet viser en del af AaB-
udstillingen i samlingens 
mødelokale.

Gine med cricketudstyr leveret af Hardy Sørensen, 
Henrik Mortensen og Bjarne Lund Pedersen.
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